
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.49099 (2017/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums
(NUTS)

MARCHE
107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione
Via Tiziano,44 - 60100 Ancona
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza

Atbalsta pasākuma
nosaukums

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FSE 2014/2020
“Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’
Area di crisi del Fabrianese ”

Valsts līmeņa juridiskais
pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo
publikāciju)

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 192 del 28/8/2017

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta
pasākuma grozījums
Ilgums 02.01.2018 - 31.12.2023

Attiecīgās tautsaimniecības
nozares

APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
ELEKTROENERĢIJA; GĀZES APGĀDE; SILTUMAPGĀDE UN GAISA
KONDICIONĒŠANA
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana
Atkritumu apstrāde un izvietošana
Otrreizējā pārstrāde
BŪVNIECĪBA
Telekomunikācija
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības
Interneta portālu darbība
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Zinātniskās pētniecības darbs

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu
ieplānotais gada budžets

- 

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5.
pants)

Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas
lēmumu

-



Ja atbalsta shēmu
līdzfinansē no Kopienas
fondiem

FESR - EUR 1.85 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 20 % 10 %

Fundamentālie pētījumi (25. panta 2. punkta a) apakšpunkts) 50 % 10 %

Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 50 % 10 %

Eksperimentālā izstrāde (25. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 50 % 10 %

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (25. panta 2. punkta d) apakšpunkts) 50 % 10 %

Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants) 30 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


